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1ª Retificação do EDITAL DG/CCT/FAED Nº 001/2015 
 

ALTERA PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA PRÉ-
SELEÇÃO DE SERVIORES EFETIVOS DA UDESC PARA 
POSSÍVEL INGRESSO NO PROGRAMA DE 
DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DO 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO 
MINHO – TURMA 2015 

 
 
O Diretor Geral do Centro de Ciências Tecnológicas – CCT e o Diretor Geral da FAED, da 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais definidas no Decreto Nº 4184 de 06/04/06 e Resolução nº 
044/07 – CONSUNI torna público, para conhecimento dos interessados, que as inscrições 
definidas no item 3 e o processo de pré-seleção definido no item 5 passam a ter a 
seguinte redação: 
 
3. INSCRIÇÕES 
 
As inscrições para a pré-seleção estarão abertas no período de 16 de abril de 2015 a 02 
de junho de 2015 e serão realizadas mediante a entrega dos documentos solicitados.  
 
 
3.1 Entrega dos documentos solicitados 
 
Os documentos solicitados devem ser entregues em envelope lacrado: 
a) diretamente nas Secretarias de Pós-Graduação do Centro de Ciências Tecnológicas 
ou FAED entre os dias 16 de abril de 2015 a 02 de junho de 2015, de segunda a sexta-feira 
entre as 13h e 17h30min; 
 
ou 
 
b) via postal para o endereço: 
Centro de Ciências Tecnológicas – CCT 
Secretaria de Pós-Graduação 
Rua Paulo Malschitzki, 200 
Bairro Zona Industrial Norte - Joinville - SC 
CEP: 89.219-710 
tendo com data limite de postagem o dia 02 de junho de 2015. 
 
ou 
 
c) via postal para o endereço: 
Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED 
Secretaria de Pós-Graduação 
Av. Madre Benvenuta, 2007 
Itacorubi - Florianópolis - SC 
CEP: 88.035-001 
tendo com data limite de postagem o dia 02 de junho de 2015. 
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Os envelopes com os documentos deverão estar endereçados da seguinte forma se 
endereçados ao CCT: 
 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS 
SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PRÉ-SELEÇÃO AO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO CONVÊNIO 
UDESC/UMINHO 
CANDIDATO(A): (nome completo) 
 
Ou se endereçados a FAED: 
  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
FAED 
SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PRÉ-SELEÇÃO AO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO CONVÊNIO 
UDESC/UMINHO 
CANDIDATO(A): (nome completo) 
 
3.2. Homologação das inscrições à pré-seleção 
 
Após o término do período de inscrição, a Comissão de Seleção, nomeada por portaria 
específica do Reitor da UDESC, a saber terá como presidente prof. Sivaldo Leite Correia, 
profa. Geovana Mendes, profa. Silvia Favero Arend, profa. Luciane Mulazani dos Santos e 
prof. Luiz A. F. Coelho, procederá à homologação das inscrições. A relação das 
inscrições deferidas será publicada no dia 10 de junho de 2015, após as18h, no site do 
CCT e da FAED.  
O/a candidato/a que tiver sua inscrição indeferida poderá entrar com recurso 
encaminhado à Comissão de Seleção até às 18h do dia 12 de junho de 2015. 
 
 
5. DO PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO  
 
A etapa de pré-seleção é eliminatória e consiste na avaliação do projeto de tese, do 
memorial circunstanciado dos candidatos e do Currículo Lattes e será realizada de 15 de 
junho a 19 de junho de 2015.  
 
A avaliação do projeto de tese e do memorial circunstanciado será realizada pela 
Comissão de Seleção onde será observada a qualidade da escrita e a adequação da 
proposta à linha de pesquisa escolhida. Na avaliação do memorial circunstanciado será 
considerada a compatibilidade da trajetória do candidato com o projeto de pesquisa 
apresentado.   
 
Não será emitida nota na pré-seleção, apenas a recomendação ou não do projeto de 
tese apresentado. A lista dos projetos de tese pré-selecionados e seus suplentes será 
publicada no dia 22 de junho de 2015 no site do CCT e FAED.  
 
O/a candidato/a que não tiver seu projeto de tese pré-selecionado poderá entrar com 
recurso encaminhado à Comissão de Seleção até às 18h do dia 24 de junho de 2015. 
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A lista definitiva dos projetos de tese pré-selecionados para provável ingresso na turma 
2015 do Programa de doutoramento será divulgada no site do CCT e FAED até o dia 26 
de junho de 2015. 
 
 
Os demais itens do edital permanecem inalterados. 
 
 
 
Joinville, 06 de maio de 2015                          Florianópolis, 06 de maio de 2015 
 
 
 
 
____________________________            ___________________________   
       Leandro Zvirtes                                                          Emerson César de Campos 
       Diretor Geral do CCT                                                 Diretor Geral da FAED 
 


